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Розділ І. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 
 

[1.1] Підвищення правової обізнаності, посилення правової спроможності людей і громад 

 

Для вирішення проблеми не досить високого рівню правової обізнаності населення щодо 

своїх прав та обов’язків, що на практиці призводить до того, що особи звертаються до місцевих 

центрів з надання БВПД вже після скоєння тих дій, які спричинили наслідки негативного характеру 

для однієї із сторін правовідносин, Центром здійснено ряд заходів. 

 

Юрист Біляївського бюро правової допомоги в приміщенні Біляївської районної філії 

Одеського обласного центру зайнятості провела семінар на тему: «Як захистити свої трудові права»  

для осіб, які перебувають на обліку. 

 В межах заходу Юристка пояснила наступне: 

 Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 

яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

 Дотримання письмової форми трудового договору при працевлаштуванні дає 

працівнику можливість здійснювати захист своїх трудових прав в разі невиплати або затримки у 

виплаті заробітної плати, а також інших порушеннях трудового законодавства з боку роботодавця. 

 Трудовий стаж, отриманий до січня 2004, автоматично прирівнюється до страхового 

стажу за умови сплати єдиного соціального внеску. 

Крім того, присутнім було роз’яснено про можливість звернення з заявою про вирішення 

трудового спору безпосередньо до суду: 

 в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення 

свого права; 

 у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з 

дня видачі трудової книжки; 

 у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з 

позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком. 

 

       
 

Фахівчиня Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

провела семінар для учнів 7-х класів на тему: «Порядок отримання ID-паспорта подосягненню 14-

річного віку» у бібліотеках № 45 та № 4.  

Учням було роз’яснено наступне: 

 Яка процедура отримання id-паспорта в 14 років і які документи потрібні? 

 В який термін потрібно оформити паспорт вперше? 

В свою чергу, учнів цікавило, куди звертатися дітям для отримання паспорту громадянина 

України, які проживають в місті Одеса після переїзду родини з Донецької області; як діяти в разі 

https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/odeskyj-mistsevyj-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/contacts


втрати або пошкодження документів; чи необхідно змінювати паспорт в разі зміни імені та 

зовнішності.  

 

  
 

Юристи Одеського місцевого центру з надання БВПД спільно з шкільним офіцером поліції 

завітали до Одеського ліцею “Європейський” та Центральної міської бібліотеки для дітей ім. А.П. 

Гайдара та провели тренінг для учнів 7-8 класів на тему: “Права, правопорушення та види 

відповідальності неповнолітніх”. 

Основна частина тренінгу була присвячена правовому аналізу історій, взятих із звернення 

дітей на Національну дитячу «гарячу лінію». Діти мали змогу проаналізувати кожну ситуацію та 

запропонувати шляхи та методи її вирішення. 

Шкільний офіцер поліції пояснив алгоритм дій для дитини-жертви/свідка правопорушення 

та дитини- правопорушника. 

Крім того, дітям було роз’яснено про особливості цивільної, аміністративної та 

кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

 

  
 

24 лютого в Одеській загальноосвітній школі № 8 фахівчиня системи БПД Тетяна 

Дімова провела гру під назвою «БУЛІНГ off» для учнів 7 класу. Метою заходу було вироблення у 

дітей небайдужості до проблеми булінгу, розвиток співчутливого ставлення до жертв насилля, 

навички надання і отримання допомоги. 

Під часзаходу дітям було роз’яснено наступне: 

 поняття булінгу та його ознаки; 

 види булінгу; 

 відповідальність за вчинення булінгу; 

 чим відрізняється булінг від конфлікту; 

https://www.facebook.com/odessa2.Centre.Legalaid/?__tn__=KH-R&eid=ARBWq81noPwK28yGoF4wrG4vtJIZgbOstPVlUvSP0tDL-MjLqh4GiGi7JBrlgPwXGbXN9weuNg_R7-C6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmgKeR7XwqZ2XicD0lWmRvj626EAY3Or40w8olqCdpLQsDy0T6VGztCSGw80E3XysmyNINowUbDHywBpROaQqb7xLBXsZ61ILzIkQNflhGa2aBMMwINWhHWJYejksalIJ1H1RY9DlzEhV3TEwsGzbwkJDctOhRRTsXLOs7hBNZPwLAtJQn-Vx-Io2Y5pYOWU2sh4aB1qm_lLZCxmyy1CJChM3o4toNl177ZQLP1e0d6DZtVSWL_MTOSYJSt7QlvvtZ8Yf1vYqLW5qYbfhLOf-GvPdOvX4k9agFCuiodfGnrGmAzYSoNiGrUHjscSpNTMu15G56OfYRgd1S7iZrDL5gxdPHxd_TX8WBMbE1K1qlJT2Kjs3g9He-u337Q3eJpa_N2XGTD6vzVOuGz1igOKikNkWjzOTLjGcsvuR9y9xSVa1q5_USmJ4woPIJ01YVFQUvxn1qIaaDTDTClHqEOfzAzjqnfkc_uju7Y5QkDNQd_Eno2plGhg


Найцікавіша частина гри – практичне завдання, під час якого дітям зачитувались різного 

роду ситуацій з трьох запропонованих варіантів, де діти повинні були зробити вибір на користь 

одного з запропонованих варіантів та вказати, який вид булінгу висвітлений в задачі. 
 

 
       

Юристка Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провела семінар в Одеського міському центрі зайнятості для осіб з інвалідністю, які 

перебувають на обліку на тему: «Особливості працевлаштування осіб з інвалідністю».  

В межах заходу присутніх було ознайомлено з: 

 нормативами робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю; 

 з умовами праці для осіб з інвалідністю; 

 забезпеченням осіб з інвалідністю санаторно-курортним лікування та виплата 

грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування; 

 механізмом виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та 

вартості самостійного санаторно-курортного лікування, відповідно до Постанови КМУ 

від 7 лютого 2007 р. № 150 

 

                                    
                        

https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/odeskyj-mistsevyj-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/contacts
https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/odeskyj-mistsevyj-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/contacts


 
 

 Юрист Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провів інформаційну годину на тему: «Особливості поверхневого огляду неповнолітніх 

та як не стати жертвою поліцейського свавілля» для неповнолітніх осіб, які перебувають на обліку 

з  Центрі ювенальної пробації м. Одеси. 

 В межах заходу дітям було роз’яснено наступне:  

 що таке поверхнева перевірка; 

 в яких випадках та яким чином поліцейський має право проводити поверхневу перевірку; 

 що робити якщо Ви стали свідком ситуації, коли таку перевірку здійснюється поліцейським 

з порушенням вищевказаних правил.  

 

[1.2] Підвищення рівня обізнаності про систему надання БПД, популяризація 

 

Юрист Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги виступив в прямому ефірі  " Ваш консультант" на телебаченні «МІГ Южне».  

Під час ефіру говорили про наступне: 

 Що таке булінг та чим він відрізняється від хуліганства? 

 Як відрізнити цькування від звичайної сварки? 

 Ознаки та види булінгу? 

 Де частіше відбувається цькування та як зрозуміти, що дитина стала жертвою булінгу? 

 Як отримати безоплатну правову допомогу жертві булінгу? 

 

 
 

[1.3] Створення мережі волонтерів БПД 

 

Юристи Овідіопольського бюро правової допомоги провели інформаційну годину для 

студентів I та II курсу Державного навчального закладу “Одеський центр професійно-технічної 

освіти” та учнів Великодолинської НВК -ліцей ЗОШ I-III ступенів № 3 на тему: «Кримінальна 

відповідальність неповолітніх». 

Учням було роз’яснено наступне: 

 за загальним правилом, кримінальній відповідальності підлягають особи які досягли 

16 років. Водночас закон передбачає так званий знижений вік - 14 років, з якого може настати 

кримінальна відповідальність; 

https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/odeskyj-mistsevyj-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/contacts
https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/odeskyj-mistsevyj-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/contacts
https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/odeskyj-mistsevyj-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/contacts
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D1%88_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTNP3RYc_VGizHE_fHuj2yS4m0jXiwNV2Fk2sI2pJukJ_4qwicfYRc4lWCY9ME5GmR8WE0IlDA1J_7HcCByUI0oOLlmy4-tWa-RyJSshr5jL5EiW8xT7xJyLEZGiQqpKJd4jSsQnogEmrI0OgPQippjyetPo5Dctacpa0oI7Q7FERgeprlPcpCWwB2NNOMuVFt6HlXLgx-a3XLchj-W_VD1F5rwz7f9iNegZMdk1tEMuhkKKCC04KKThRmHpRdrhMILjaJf-TeJJl1B4VIFg3aOZmeSu3dElqyI_-OdGC9r8iizOstozubOgJfGCCKQEhVMn63PTMAWCe1r_jIun1NTg&__tn__=%2ANK-R


 у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, до кримінальної відповідальності 

можуть притягнути за вчинення наступних злочинів: умисне вбивство; посягання на життя 

державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і т.д., умисне тяжке та середньої тяжкості тілесне 

ушкодження; диверсію, бандитизм, терористичний акт, захоплення заручників; зґвалтування , 

сексуальне насильство; крадіжку, грабіж, розбій, вимагання і т .д.; 

 неповнолітні віком від 11 до 14 років не можуть бути суб’єктами злочину, оскільки 

не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Проте до цих осіб можуть бути 

застосовані примусові заходи виховного характеру. 
 

 
 

      
 
 

 

Розділ II. Доступні та якісні послуги системи БПД 

 
[2.1] Пошук незалежних  провайдерів БПД, налагодження комунікації 

 
Навчання представників органів місцевого самоврядування, територіальних громад по 

наступним напрамкам: 
 

 використання довідково-інформаційної платформи правових консультацій Wikilegalaid; 

 забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства Юстиції; 

 кваліфіковане пропонуванню послуг медіації. 
 

[2.2] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій WikiLegalAid 

 
З метою наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid», яка містить інформацію з найбільш актуальних для клієнтів системи надання БПД 
питань у систематизованій, лаконічній та зручній для використання формі, та має допомогти 
працівникам системи надання БПД у наданні оперативної, вичерпної та якісної юридичної 
консультації клієнтам, Центром було підготовлено консультації: 

 Порядок обліку платників ЄВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;  

 Будівельні норми для розташування біля житлового будинку паркану, огорожі та 

господарських потреб; 

 Порядок консервації земель; 

 Порядок повернення раніше відібраної дитини. 
 

Крім того, протягом кварталу було вжито заходи щодо підтримки у актуальному стані 
розміщених в попередніх кварталах  правових консультацій на теми:  

 Охорона авторського права на фотографії у мережі Інтернет 

 Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді 



 Кримінальне провадження щодо окремих категорій осіб 

 Оренда житла з правом викупу 

 Договір факторингу 

 Заміна кредитора у зобов'язанні 

 Повернення сплаченого адвокату гонорару 

 Рейдерське захоплення землі 

 Оскарження рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту 

 Порядок та підстави набуття статусу особи, яка належать до числа жертв нацистських 

переслідувань 

 Відстрочення та розстрочення виконання судового рішення 

 Отримання житла учасниками АТО 

 Будівельні норми для розташування біля житлового будинку паркану, огорожі та 

господарських споруд 

 Опломбування/розпломбування вузлів (засобів) обліку води 

 Отримання недоотриманої пенсії за життя пенсіонера в порядку спадкування  

 Отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту 

 Взяття на соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

 Працевлаштування біженців в Україні 

 Аліменти на повнолітніх непрацездатних дочку, сина з батька іноземця 

 Визнання недійсним рішення установчих зборів ОСББ та скасування державної реєстрації 

ОСББ 

 Шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між 

дітьми, які були усиновлені 

 Право приватного партнера (концесіонера) на земельну ділянку. 

 

Забезпечено розміщення статті на тему: «WIKILEGALAID» – безкоштовна довідково-інформаційна 

платформа правових консультацій на наступних інтернет-ресурсах: Чорноморська міська рада, 

Южненська міська рада, Біляївська районна рада Одеської області, Красносільська ОТГ, Біляївська 

районна державна адміністрація Одеської області. 

 

      
 

 

 

 

[2.3] Забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу та мобільних консультативних пунктів  

 

На сьогоднішній день питання посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад, як і раніше, залишається дуже актуальною. 



Для вирішення даного питання Одеським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (далі - Центр), проводяться правопросвітницькі заходи для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань, змісту основних реформ, що 

проводяться Урядом України. 

З метою проведення узагальненого аналізу спільних правових потреб територіальних громад, 

органів територіальної самоорганізації населення у їх взаємодії з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями Центром сформована 

«карти правових потреб» територіальної громади у розрізі таких потреб. 

Так, протягом 1 кварталу 2020 року було продовжено щотижневу роботу дистанційних 

пунктів доступу до БПД в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 

(м.Одеса), Центрі зайнятості в Суворовському районі м. Одеси, Суворовського районного відділу 

філії Державної установи «Центр пробації», Малиновського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації», сектору ювенальної пробації м. Одеси, Головному управлінні ДМС в 

Одеській області, Управлінні соціального захисту населення Березівської районної державної 

адміністрації, Березівського районного сектору пробації Південного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, Лиманського відділу 

обслуговування громадян Суворовського об’єднаного управління ПФУ в м. Одесі, Красносільської 

об’єднаної територіально громади, Лиманського міськрайонного відділу філії Центру пробації в 

Одеській області, комунальної установи «Лиманська центральна районна лікарня» Лиманської 

районної ради Одеської області, Лиманського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській 

області, Біляївської районної філії  Одеського обласного центру зайнятості, Біляївського 

міськрайонного відділу філії Державної установи “Центр пробації”, Овідіопольського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській області, 

Дистанційного пункту доступу до БПД у м. Чорноморськ, Дистанційного пункту доступу до БПД у 

м. Теплодар, Дистанційного пункту доступу до БПД у м. Южне. 

 

Розділ III. Посилення потенціалу системи надання БПД з надання правової 

допомоги з питань земельного права 
 

[3.1] Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин 

 

Під час першого кварталу 2020 року була впроваджена пілотна редакція фермерського 

реєстру.  

Пілотний проект електронного фермерського реєстру (далі - Реєстр) охоплює шість 

областей: Київська, Львівська, Волинська, Одеська, Миколаївська та Черкаська областях. 

Представники системи безоплатної правової допомоги мають можливість надавати 

консультації щодо широкого кола правових питань, пов’язаних із аграрними відносинами, зокрема 

в частині землекористування.  Важливою є допомога в попередній комунікації із головами 

сільських рад, які плануються до відвідування в рамках реалізації пілотного проекту, із метою 

залучення широкого кола юридичних і фізичних осіб, що можуть стати учасниками Аграрного 

реєстру.  

Спеціалісти системи безоплатної правової допомоги можуть проконсультувати жителів 

сільських рад в рамках пілоту щодо надання первинної та вторинної правової допомоги, та 

отримати відповідну заявку у разі необхідності.  

18.02.2020 року було проведено дистанційне навчання співробітників системи безоплатної 

правової допомоги у співпраці з розробниками Державного аграрного реєстру та представниками 

Світового Банку щодо особливостей внесення агровиробниками інформації про себе до Реєстру.  

Під час 1 кварталу 2020 року з земельних питань спеціалістами Центру та Бюро надано: 

 42 письмові консультації; 

 складено 5 заяв до відповідних державних органів; 

 14 статей з земельних питань відредаговано та розміщено на довідково-інформаційній 

платформі правових консультацій «WikiLegalAid»; 

 прийнято 5 звернень на отримання безоплатної втринної правової допомоги. 



 

Розділ ІV. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 
 

[4.1] Розвиток людського потенціалу. Управління людськими ресурсами 

 

Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих центрів (відділи 

представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва є досить 

актуальним та важливим напрямком в роботі та функціонуванні належним чином системи БПД. 

З цією метою Центр проводить узагальнення актуальних потреб в правових знаннях 

працівників Центру, проводить відповідні семінари та обговорення проблем, які виникають на 

практиці під час надання БВПД. 

 

14-15 лютого 2020 року відбувся тренінг для працівників сиситеми безоплатної правової 

допомоги на тему:  «Ідентифікація медіабельних сімейних та спадкових спорів. Кваліфіковане 

пропонування клієнтам вирішити спір за допомогою медіації» організований Координаційним 

центром з надання правової допомоги спільно з Українською академією медіації. 

Під час тренінгу спеціалісти Центру та Бюро мали можливіть: 

 зрозуміти процес та суть медіації; 

 підвищити навички комунікації з клієнтом в умовах нерозуміння та супротиву новому; 

 пропрацювати із запереченнями як власними, так і запереченнями клієнтів; 

 ідентифіковувати медіабельність кейсів; 

 кваліфіковано пропонувати доступ до медіації.  

 

            

[4.2] Взаємодія між РЦ та МЦ. Розвиток вертикальної та горизонтальної комунікації у системі 

  
В рамках взаємодії між Регіональним центром з надання БВПД в Одеській області та 

місцевими центрами БВПД Одеської області, директором Центру прийнято участь у засіданні 

Керівної ради, працівниками Центру взято участь у проведенні Регіональним центром 

кураторських годин за основними напрямами діяльності. 

Проведення спільних навчань, обмін практичним досвідом між працівниками системи БПД, 

та переймання позитивного досвіду було та залишається дуже важливою складовою в формуванні 

якісної та ефективної системи БПД. 

При цьому, ефективна комунікація та створення ефективної системи управління правовими 

знаннями, розвитку людського потенціалу є надзвичайно важливими. 

Крім того, у Центрі постійно проводяться наради з актуальних питань та змін законодавства 

з метою підвищення якості надання БПД працівниками Центру. 

 



[4.3] Моніторинг діяльності центрів БПД 

 

Провівши аналіз статистичних даних роботи Центру, можна дійти висновку, що протягом             

1 кварталу 2020 року звернень нових клієнтів було найбільше прийнято: у лютому – 155 звернень 

про надання БВПД; у січні 2020 року – 140 звернень про надання БВПД; у березні – 88 звернень 

про надання БВПД; 
 

Працівниками відповідних відділів Центру проводиться аналіз звітної документації адвокатів 

для узагальнення успішних практик надання БВПД Центром та Бюро правової допомоги.  
За період з 1 січня 2019 року по 31 березня 2020 року Центром та Бюро правової допомоги, 

що є його відокремленими структурними підрозділами, прийняли 384 письмових заяв про надання 

БВПД. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

за 1 квартал 
 

    Кількість  

   
Кількісь 

отриманих 
Кількість   

Кількість письмових № Найменування наданих перенаправлень 

з/п відділу МЦ 
зареєстрованих 

правових 
звернень 

до інших 
звернень про   

консультацій провайдерів БПД    надання      

    БВПД  
      

1 Одеський місцевий  

 

   

 центр з надання 1738 1534 204 0 

 БВПД     
      

2 Відділ «Березівське     

 бюро правової 145 136 9 0 

 допомоги»     
      

3 Відділ 

84 74 10 0  «Доброславське 

 бюро правової     

4 Відділ     

 “Овідіопольське 
341 304 37 0  бюро правової      

 допомоги”     
      

5 Відділ “Білгород-     

 Дністровське бюро 131 115 16 0 

 правової допомоги”     
      

6 Відділ “Біляївське     

 бюро правової 166 155 11 3 

 допомоги”     
      

 Відділ «Перше 
204 176 28 0  

одеське бюро»      

      



 Відділ «Друге 

534 465 69 0  одеське бюро» 

      

 Разом по МЦ 3 343 2 959 384 3 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 381 рішень про 

надання БВПД та надано 280 доручень адвокатам та 125 штатним працівниками (представництво 

клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 3 письмовим зверненням було 

надано відмову у наданні БВПД. 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: інше – 633 (19%), сімейне 

– 306 (9 %),  цивільне право/процес – 529 (16 %), адміністративного – 228 (7%), спадкове – 122              

(4 %), житлове – 250 (8 %), соціальне забезпечення – 203 ( 6 %), земельного –79 (2,4 %), трудове – 

115 ( 4 %), виконання судових рішень –164 (5 %), кримінальне — 326 (10 %), пенсійне - 60 (2%),  

податкове - 36 (1%). 
 

Діаграма 1 щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією питань 
 

 

        
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше звертались   

малозабезпечені особи (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму) 169 ( 42 %), особам з інвалідністю 81 (22 %), ВПО – 30 (8 %), ветеранам війни 53            

(14 %), особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту" – 11 ( 3 %), діти - 6 (1 %), потерпілі від домашнього 

насилля — 23 (6 %), засуджені — 5 ( 1 %), діти - 9 (3%). 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 
 
 
 
 

   
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Крім цього, Центром в тому числі Бюро правової допомоги за звітний квартал було: 

 

 здійснено 6 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 16 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;  

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під 

час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 69 

осіб, в тому числі 10 осіб звернулись за отриманням правових консультацій та 

роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 59 осіб - до дистанційних 

пунктів доступу до БПД; 

 проведено 28 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання БПД — 49; 

 надано 34 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
 

1%

25%

43%

31%

Розподіл клієнтів Одеського МЦ
з надання БВПД за віком

до 18 років

від 18 до 35 років

від 35 до 60 років

понад 60 років

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17


Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро 
 

   Кількіст      

   ь      

   здійснен Кількість 
Кількість 

 Кількість Кількіс 

   

их діючих 
 

клієнтів, ть    ОМС та Кількість 
   виїздів дистанцій 

установ - проведени 
яким інформ 

   

мобільни них надано аційних №з/ Найменування провайдерів х право- 

п МЦ та Бюро х пунктів/о БПД, яким просвітни доступ до матеріа 
   пунктів/о сі, що 

надано цьких 
електронн лів, 

   

сіб, що отримали их розміще    

методичну заходів    

отримал правову сервісів них у    

допомогу 
 

   

и допомогу 
 

МЮ ЗМІ 
     

   правову      

   допомогу      

         

1 
Разом по МЦ, в 

6/10 16/59 0 28 34 49 
 

 

тому числі:        

        

2 Овідіопольське       

 бюро правової 0/0 1/2 0 5 2 10 

 допомоги       

        

3 Доброславське 

1/1 4/4 0 2 0 1  бюро правової 

 допомоги       

        

4 Березівське 

0/0 2/3 0 4 0 6  бюро правової 

 допомоги       

5 Білгород- 

0/0 0/0 0 3 0 0  Дністровське 

 бюро правової       

6 Біляївське 

0/0 2/5 0 3 1 10  бюро правової 

 допомоги          



 
 
 
 

У друкованій пресі, на офіційних сайтах та в соціальній мережі Facebook партнерів було 

розміщено інформацію: 
 
 

 статтю на тему: “Аліменти на дитину. Аліменти на дружину.” на сторінці в Facebook 

парнера Пробація України-Одеська область, деталі за посиланням:  

https://www.facebook.com/1613323318681855/posts/3142874429060062/?d=n 

 

 статтю на тему: “Договір дарування чи заповіт: що краще?” в друкованій пресі 

"Наддністрянська правда.Новини Овідіопольського району", деталі за посиланням: 

https://drive.google.com/open?id=1IBHTVwrAEjBDv5EpWhH9hJmuhi010qoV 

 

 статтю на тему: “Договір дарування чи заповіт: що краще?” інформаційному порталі 

«Альтернатива.орг.», деталі за посиланням:  

https://alternatyva.org/2020/01/10/shcho-krashche-dohovir-daruvannia-chy-zapovit/ 

 

 статтю на тему: “Куди звертатися, якщо вам потрібна правова допомога? У Біляївці її можна 

отримати безкоштовно” на сайті інтернет-видання «Біляївка Сіty», деталі за посиланням: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbilyayivka.city%2Fread%2Fdosvid%2F59515

%2F-kudi-zvertatisya-yakscho-vam-potribna-pravova-dopomoga-u-bilyaivci-ii-mozhna-otrimati-

bezkoshtovno&h=AT1Wc_nHf7Eiypv-

aHo4jFsF9nQTeE8kL7pckwVpe8OuWoT1oee3VOIpPC6xx0v2iHL-

G9kk2xojuvYDFE9An1Wu01rP4WQn8eStbnfwaF-4yWeLZROsqm5IdoEDE7W4bjQ&s=1 

 

 статтю на тему: “Куди звертатися, якщо вам потрібна правова допомога? Є вихід, як це 

зробити на безоплатній основі” в друкованій пресі «Вісті Біляївки», деталі за посиланням: 

https://drive.google.com/open?id=1q_HRNXzf5gtLHsYLSywGmutyAnK6Y_iD 

 

 статтю на тему: “Безоплатна правова допомога: куди звертатись за консультаціями” на сайті 

інтернет-виданні "Одесская жизнь", деталі за посиланням: 

 https://odessa-life.od.ua/article/besplatnaja-pravovaja-pomoshh-kuda-obrashhatsja-za-konsultaciej 

 

 статтю на тему: “XII конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомог ” на веб-сайті організації Березівська районної државної 

адміністрації, деталі за посиланням: http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/xii-konkurs-z-

vdboru-advokatv-yak-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/ 

 

 статтю на тему: “Якщо сталась ДТП” в друкованій пресі «Південна зоря», деталі за 

посиланням: https://drive.google.com/open?id=1cAohbWAGkYHo_NqbtMcREJwCp2d4wK-d 

 

 статтю на тему: “Що робити, якщо трапилась ДТП? ” на веб-сайті організації Білявської 

районної ради, деталі за посиланням: 

http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4977-shcho-robiti-yakshcho-

trapilas dtp?tmpl=component&print=1&layout=default&page= 

 

 статтю на тему: “Що робити, якщо трапилась ДТП " ” на веб-сайті організації Білявської 

районної державної адміністрації, деталі за посиланням:   

http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/novini/wo-robiti-yakwo-trapilas-dtp/ 
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https://odessa-life.od.ua/article/besplatnaja-pravovaja-pomoshh-kuda-obrashhatsja-za-konsultaciej
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http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/4977-shcho-robiti-yakshcho-trapilas%20dtp?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/novini/wo-robiti-yakwo-trapilas-dtp/


 статтю на тему: “ XII конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги ” на офіційному сайті м. Южне, деталі за посиланням: 

http://yuzhny.gov.ua/zagalinform1/51075 

 

 статтю на тему: “ Конкурс адвокатів” в друкованій пресі “Наддністрянська правда.Новини 

Овідіопольського району ”, деталі за посиланням: 

https://drive.google.com/open?id=1avf4aCUfCkxmTFVKDoix0ZATJt5-7-nH 

 

 статтю на тему: “ Бесплатная правовая помощь: куда обращаться за консультацией ” на 

офіційному сайті інтернет-ЗМІ "Надднестрянская правда", деталі за посиланням: 

http://pravdand.com/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0

%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-

%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-

%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0/ 

 

 статтю на тему: “ За чий рахунок проводиться перевірка водомірів” на офіційному сайті 

інтернет-ЗМІ "Одесская жизнь" , деталі за посиланням:  

https://odessa-life.od.ua/article/za-chej-schet-provoditsja-poverka-vodomerov-razjasnenie-juristov 

 

 статтю на тему: “ Захист прав споживачів в Україні ” в друкованій пресі «Чорноморський 

маяк», деталі за посиланням:  

https://drive.google.com/open?id=1xIlkGwZPiK1uFMDl0WI_f3y8uHSS5NgN 

 

 статтю на тему: « Пілотний проєкт аграрного реєстру» в друкованій пресі «Південна зоря», 

деталі за посиланням: 

 https://drive.google.com/open?id=1UCJJGrHNfBzzYbfYzCXqVOQrTheIbwAa 

 

 статтю на тему: “ Пілот Аграрного реєстру стартує у шести областях ” веб-сайті Біляївської 

районної ради Одеської області, деталі за посиланням: 

 http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/5004-pilot-agrarnogo-reestru-

startue-u-shesti-oblastyakh?tmpl=component&print=1&layout=default&page= 

 

 статтю на тему: “ Пілот Аграрного реєстру стартує у шести областях ” веб-сайті Біляївської 

районної державної адміністрації, деталі за посиланням:  

http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/novini/plot-agrarnogo-restru-startu-u-shesti-oblastyah/ 

 

 статтю на тему: “Пілот Аграрного реєстру стартує у шести областях ” на інформаційному 

порталі “Альтернатива орг”, деталі за посиланням:  

https://alternatyva.org/2020/02/06/pilot-ahrarnoho-reiestru-startuie-u-shesty 

oblastiakh/?fbclid=IwAR018KIjk11xqoOzfCjqPYbu2hd5wX0jkyKeap4SzxqjBEnTKRje_JGf6J4 

 

 статтю на тему: “Пілот Аграрного реєстру стартує у шести областях “ на веб-сайті 

Березівської районної державної адміністрації Одеської області, деталі за посиланням: 

http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/plot-agrarnogo-restru-startu-u-shesti-oblastyah/ 

 

 статтю на тему: “Аліменти на батьків “ на інформаційному порталі “Альтернатива орг”, 

деталі за посиланням: 

https://drive.google.com/open?id=1hExxsHhJYXLbzfhK9iXZCDGNvyHdYm8G 

 

 статтю на тему: “ Пілот Аграрного реєстру стартує у шести областях” на офіційній сторінці 

в Facebook партнера Пробація України-Одеська область, деталі за посиланням: 

https://www.facebook.com/1876448222574534/posts/2471677453051605/?d=n 
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https://www.facebook.com/1876448222574534/posts/2471677453051605/?d=n


 статтю на тему: “ Пілот Аграрного реєстру стартує у шести областях” на веб-сайті 

організації Овідіопольської районної державної адміністрації, деталі за посиланням: 

http://ovidiopol-rda.odessa.gov.ua/novini/plot-agrarnogo-restru-startu-u-shesti-oblastyah/ 

 

 статтю на тему: “ Пілот Аграрного реєстру стартує у шести областях“ на офіційному сайті 

Южненської міської ради, деталі за посиланням: 

http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/51340 

 

 статтю на тему: “ XII конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомо ” на веб-сайті організації Ради адвокатів Одеської області, деталі 

за посиланням:http://unba.odessa.ua/ogolosheno-xii-konkurs-iz-vidboru-advokativ-yaki-

zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/ 

 

 статтю на тему: “ Пілот Аграрного реєстру стартує у шести областях” у друкованій пресі 

«Надністрянська правда», деталі за посиланням: 

https://drive.google.com/open?id=1P9CT01FBllP6xKjhtJxNb2lPbsBWp2lW 

 

 статтю на тему: “ Пілот Аграрного реєстру стартує у шести областях” в друкованій пресі 

«Степовий маяк», деталі за посиланням:https://drive.google.com/open?id=18uOgOq6KUGec9-

Dl-XlYTKpmIVCORDlX 

 

 статтю на тему: “ Більше трьох сотень агровиробників внесли свої дані в Аграрний реєстр“ 

на веб-сайті Лиманської районної державної адміністрації, деталі за посиланням: 

http://lymansk-rda.odessa.gov.ua/komintern-novini/blshe-troh-soten-agrovirobnikv-vnesli-svo-dan-

v-agrarnij-restr/ 

 

 статтю на тему: “ Більше трьох сотень агровиробників внесли свої дані в Аграрний реєстр“ 

на веб-сайті Березівської районної державної адміністрації Одеської області, деталі за 

посиланням: http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/blshe-troh-soten-agrovirobnikv-vnesli-

svo-dan-v-agrarnij-restr/ 

 

 статтю на тему: “ Більше трьох сотень агровиробників внесли свої дані в Аграрний реєстр” 

на веб-саті Біляївської районної ради Одеської області, деталі за посиланням: http://bilyaivka-

rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/5054-bilshe-trokh-soten-agrovirobnikiv-

vnesli-svoji-dani-v-agrarni-reestr 

 

 статтю на тему: «XII конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги» на веб-сайті Березівської районної державної адміністрації 

Одеської області”, деталі за посиланням: http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/xii-

konkurs-z-vdboru-advokatv-yak-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-

dopomogi/ 

 

 статтю на тему: “ Як висилити особу яка порушує правила співжиття” в друкованій пресі 

«Чорноморський маяк», деталі за посиланням: 

 https://drive.google.com/open?id=1B3lxB4tO5OX1k4dZr83g2bp_uE-Mp6-Q 

 

 статтю на тему: “ Більше трьох сотень агровиробників внесли свої дані в Аграрний реєстр“ 

на веб-сайті Біляївської районної державної адміністрації, деталі за посиланням: 

http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/novini/blshe-troh-soten-agrovirobnikv-vnesli-svo-dan-v-

agrarnij-restr/ 

 

http://ovidiopol-rda.odessa.gov.ua/novini/plot-agrarnogo-restru-startu-u-shesti-oblastyah/
http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/51340
http://unba.odessa.ua/ogolosheno-xii-konkurs-iz-vidboru-advokativ-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/
http://unba.odessa.ua/ogolosheno-xii-konkurs-iz-vidboru-advokativ-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/
https://drive.google.com/open?id=1P9CT01FBllP6xKjhtJxNb2lPbsBWp2lW
https://drive.google.com/open?id=18uOgOq6KUGec9-Dl-XlYTKpmIVCORDlX
https://drive.google.com/open?id=18uOgOq6KUGec9-Dl-XlYTKpmIVCORDlX
http://lymansk-rda.odessa.gov.ua/komintern-novini/blshe-troh-soten-agrovirobnikv-vnesli-svo-dan-v-agrarnij-restr/
http://lymansk-rda.odessa.gov.ua/komintern-novini/blshe-troh-soten-agrovirobnikv-vnesli-svo-dan-v-agrarnij-restr/
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/blshe-troh-soten-agrovirobnikv-vnesli-svo-dan-v-agrarnij-restr/
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/blshe-troh-soten-agrovirobnikv-vnesli-svo-dan-v-agrarnij-restr/
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/5054-bilshe-trokh-soten-agrovirobnikiv-vnesli-svoji-dani-v-agrarni-reestr
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/5054-bilshe-trokh-soten-agrovirobnikiv-vnesli-svoji-dani-v-agrarni-reestr
http://bilyaivka-rada.odessa.gov.ua/index.php/2011-06-16-08-31-00/5054-bilshe-trokh-soten-agrovirobnikiv-vnesli-svoji-dani-v-agrarni-reestr
http://berezivka-rda.odessa.gov.ua/berezvka/xii-konkurs-z-vdboru-advokatv-yak-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi/
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 статтю на тему: “ Порядок визнання батьківства“ в друкованій пресі “ Степовий маяк”, 

деталі за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1gtUEQ-QxCFOhYiyucCzXnwoff-

rouq1B 

 

 статтю на тему: “ Протидія домашньому насильству” в друкованій пресі " Надністрянська 

правда", деталі за посиланням: 

https://drive.google.com/open?id=1Fp2WLpQPcv1ECqhQ4ri83DPVzgbw_h2W 

 

 статтю на тему: “ Процедура позбавлення батьківських прав: передумови та наслідки” 

виступ на ТБ "Міг Южне", деталі за посиланням: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cvSkR6ZO4_4&feature=youtu.be 

 

 статтю на тему: “ «WIKILEGALAID» – безкоштовна довідково-інформаційна платформа 

правових консультацій” на веб-сайті Чорноморської міської ради, деталі за посиланням: 

http://cmr.gov.ua/prozora/13196/wikilegalaid-bezkoshtovna-dovidkovo-informaciyna-platforma-

pravovih-konsultaciy/ 

 

 статтю на тему: “ «WIKILEGALAID» – безкоштовна довідково-інформаційна платформа 

правових консультацій” на веб-сайті Южненоської міської ради , деталі за посиланням: 

http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/51609 

 

 статтю на тему: “ Внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) ” на веб-сайті 

Чорноморської міської ради, деталі за посиланням: 

http://cmr.gov.ua/prozora/13217/vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukrajini-

spryamovanih-na-zapobigannya-viniknennya-i-poshirennya-koronavirusnoji-hvorobi-covid-19/ 

 

 статтю на тему: «В період карантину Одеський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та бюро працюють дистанційно» на веб-сайті Чорноморської 

міської ради, деталі за посиланням: http://cmr.gov.ua/prozora/13218/v-period-karantinu-

odeskiy-misceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi-ta-byuro-

pracyuyut-distanciyno/ 

 

 статтю на тему: “ Протидія поширенню коронавірусу: зміни в законодавстві” на веб-сайті 

Теплодарської міської ради, деталі за посиланням:  https://trada.gov.ua/?p=36271 

 

 статтю на тему: “ Внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” на веб-сайті 

Южненоської міської ради , деталі за посиланням: http://yuzhny.gov.ua/koronavirus/51748 

 

 статтю на тему: “ В період карантину Одеський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та бюро працюють дистанційно” на веб-сайті Южненоської 

міської ради , деталі за посиланням: http://yuzhny.gov.ua/actual/51747 

 

 статтю на тему: “ В період карантину Одеський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та бюро працюють дистанційно” на сторінці в Facebook 

партнера «Землячество Донбасс-Одесса», деталі за посиланням: 

 https://www.facebook.com/groups/sodruzhestvo.adp/permalink/897552154002374/ 

 

 статтю на тему: “ Чи має право компанія у період карантину змушувати працівників 

виходити на роботу?” на сторінці в Facebook партнера «Землячество Донбасс-Одесса», 

деталі за посиланням: 

https://www.facebook.com/groups/sodruzhestvo.adp/permalink/897566314000958/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1gtUEQ-QxCFOhYiyucCzXnwoff-rouq1B
https://drive.google.com/drive/folders/1gtUEQ-QxCFOhYiyucCzXnwoff-rouq1B
https://drive.google.com/open?id=1Fp2WLpQPcv1ECqhQ4ri83DPVzgbw_h2W
https://www.youtube.com/watch?v=cvSkR6ZO4_4&feature=youtu.be
http://cmr.gov.ua/prozora/13196/wikilegalaid-bezkoshtovna-dovidkovo-informaciyna-platforma-pravovih-konsultaciy/
http://cmr.gov.ua/prozora/13196/wikilegalaid-bezkoshtovna-dovidkovo-informaciyna-platforma-pravovih-konsultaciy/
http://yuzhny.gov.ua/pravoinform/51609
http://cmr.gov.ua/prozora/13217/vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukrajini-spryamovanih-na-zapobigannya-viniknennya-i-poshirennya-koronavirusnoji-hvorobi-covid-19/
http://cmr.gov.ua/prozora/13217/vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukrajini-spryamovanih-na-zapobigannya-viniknennya-i-poshirennya-koronavirusnoji-hvorobi-covid-19/
http://cmr.gov.ua/prozora/13218/v-period-karantinu-odeskiy-misceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi-ta-byuro-pracyuyut-distanciyno/
http://cmr.gov.ua/prozora/13218/v-period-karantinu-odeskiy-misceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi-ta-byuro-pracyuyut-distanciyno/
http://cmr.gov.ua/prozora/13218/v-period-karantinu-odeskiy-misceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi-ta-byuro-pracyuyut-distanciyno/
https://trada.gov.ua/?p=36271
http://yuzhny.gov.ua/koronavirus/51748
http://yuzhny.gov.ua/actual/51747
https://www.facebook.com/groups/sodruzhestvo.adp/permalink/897552154002374/
https://www.facebook.com/groups/sodruzhestvo.adp/permalink/897566314000958/


 

 статтю на тему: “ Що робити під час карантину з кредитами в банках та погашенням 

кредитних карток” на сторінці в Facebook партнера «Землячество Донбасс-Одесса», деталі 

за посиланням: 

https://www.facebook.com/groups/sodruzhestvo.adp/permalink/897569454000644/ 

 

 

 статтю на тему: “ На роботі змушують брати відпустку за свій рахунок. Наскільки це 

законно?” на сторінці в Facebook партнера «Землячество Донбасс-Одесса», деталі за 

посиланням: 

https://www.facebook.com/groups/sodruzhestvo.adp/permalink/897572730666983/ 

 

 статтю на тему: " Внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)“ на сторінці в 

Facebook партнера «Землячество Донбасс-Одесса», деталі за посиланням: 

https://www.facebook.com/groups/sodruzhestvo.adp/permalink/897578467333076/ 

 

 статтю на тему: “ В період карантину Одеський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та бюро працюють дистанційно” на сторінці в Facebook 

партнера «Землячество Донбасс-Одесса», деталі за посиланням: 

 

https://www.facebook.com/groups/zateplodar/permalink/1176266426044336/?notif_id=158470874

8705975&notif_t=group_post_approved 
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